
 

Mensagem da Lugar Tenente
SEJAMOS COMPROMETIDOS.
Retorno da Consulta em Roma com a consciência do dever cumprido e ainda mais 
convencida da importância de nossa Amada Ordem e de seus nobres propósitos 
que só podem ser realizados se todos nós, Cavaleiros e Damas, estivermos sinto-
nizados e comprometidos com nosso chamado. Quando cada um de nós é Inves-
tido, nosso Grão Prior nos pergunta se estamos preparados e se é nosso desejo 
ingressar na Ordem. Por mais protocolar e cheio de significado, o rito é em suma 
uma oportunidade que temos para dizer não. Quando damos nosso sim, afirma-
mos o nosso desejo de servir aos propósitos da Ordem. Muito mais que um título 
Papal de grande importância, com selo e chancela da Secretaria de Estado, com 
insignias e pomposa vesta, a Ordem, e não me canso de repetir, é serviço. O que 
ví na Consulta foram homens e mulheres que deixam seus afazeres pessoais para 
praticar o que aceitaram quando investidos o foram. É relevante que cada um de 
nós pratique diariamente o comprometimento com a Ordem. Sejamos compro-
metidos. Nós juramos solenemente que o seríamos. 

O ano está chegando ao fim e um outro já vem se aproximando. Haveremos de 
refletir: Fiz tudo que estava a meu alcance pela Ordem a que pertenço? Participei 
da melhor forma que pude com ela? Estive presente quando chamado? Emprestei 
meus dons e talentos que me foram dados por Deus para a realização da nobre 
missão da Ordem do Santo Sepulcro de Jerusalém? Um outro ponto que devemos 
refletir é se estamos cumprindo com nossos deveres no que diz respeito à anui-
dade. Ao término do ano remete-se o somatório das anuidades dos Cavaleiros e 
Damas para sua destinação principal na Terra Santa. É sabido que não se trata 
de doação, colaboração ou ajuda: Trata-se de anuidade que não chamamos de 
compulsória, mas que somos conhecedores de que é um dever de cada Cavalei-
ro e cada Dama. A Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém segue forte, 
firme e seus Lugares Tenentes unidos em comunhão com os mesmos ideais de 
servir a Deus através do Patriarcado Latino de Jerusalém. Aos Cavaleiros e Damas 
de nossa Tenência, apelo: Sejamos comprometidos. Cumpramos nossos deveres. 
O comprometimento nos aproxima de Deus e nos torna verdadeiros Cavaleiros 
e Damas como nos propomos diante do Senhor Jesus com nossas mãos sobre o 
Santo Evangelho.

Deus Lo Vult.

PEDRAS VIVAS

EDITORIAL 

Informativo bimestral da Ordem Esquestre do Santo Sepulcro de Jerusalém

LUGAR TENÊNCIA RIO DE JANEIRO BRASIL

Novembro a Dezembro 2018

Isis Penido - Lugar Tenente
 OESSJ Brasil Rio de Janeiro

NOSSA SENHORA, 
RAINHA DA PALESTINA

Em 1927, o Patriarca latino Louis 
Barlassina fundou o Santuário de 

“Nossa Senhora, Rainha da Palestina” 
na  localidade de Rafat, próximo da 

aldeia palestina de “Sar’a”.

PALAVRAS DO PAPA
Selo comemorativo pelos 
30 anos da Ordem no 
Rio será lançado no dia 17

Imagens marcantes
da Consulta

Agenda do mês 
de Dezembro
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APRESENTAMOS MAIS UM “PEDRAS VIVAS” 
bimestral com o resumo das atividades na Ordem nos 
últimos dois meses. Para nós, Cavaleiros e Damas, to-
das as edições do nosso informativo devem ser espe-
ciais, no entanto, a presente edição tem  um “sabor” 
ainda mais especial. Nela constam o incansável traba-
lho da Dama Comendadora, Isis Penido, na Consulta 
em Roma. Foram dias de muito trabalho, de reuniões, 
diálogos e deliberações procedimentais tão necessá-
rios à Ordem que há um milênio faz se presente na seio 
da Igreja. Haveremos de reconhecer, e temos certeza 
que o fazemos, a dedicação da Dama Isis que abre mão 
quase sempre da tão salutar vida cotidiana para volun-
tariamente dedicar-se à Ordem.

Sim, todos nós Cavaleiros e Damas da Tenên-
cia Rio de Janeiro Brasil estávamos em Roma, pois de 
modo particular e especial temos a assertiva de que 
nossa Lugar Tenente dedicou orações a cada um de nós 
de modo particular e nos tão bem representou. Dama 
Isis era cada um de nós.

Dentre os tantos momentos especiais que acon-
teceram na Consulta, o encontro de nossa Lugar Te-
nente com nosso querido Santo Padre foi por certo 
dos mais emocionantes. Do ponto de vista do signifi-
cado, devemos pois nos sentir honrados. Sabemos que 
os compromissos com o Governo da Igreja limitam a 

agenda de Sua Santidade. Se nesta houve espaço para 
o encontro com os Lugares Tenentes, com a Ordem 
Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, seu Grande 
Magistério e Governo Geral, estejamos cientes da re-
levância que nossa Instituição tem para a Igreja. Ouse-
mos discorrer sobre esse encontro. Vejamos: 

Os Bispos, membros do terceiro grau do Sacra-
mento da Ordem Eclesiástica encontram-se a cada 
cinco anos para rápido, mas providencial encontro com 
Sua Santidade, após em conjunto ouvirem suas orienta-
ções. Esse momento do Episcopado com o Beatissimo 
Padre chama-se “visita ad limina” e foi espelhando-se 
nela que na década de trinta instituiu-se a Consulta com 
o Gran Magistério. Os momentos de diálogo e decisão 
são presididos pelo Magnus Magister e o encerramen-
to é com o Santo Padre. A OESSJ em suma submete-
se como toda a “Mater Eclesia” a infalibilidade Papal, 
dogma por sua natureza deve ser acatado. O Papa é a 
“cabeça” da Igreja. Ao final da Consulta, como o “ide e 
pregai o Evangelho” é o momento que o Papa exorta os 
Tenentes a não enfraquecer mas a perseverar, liderar e 
alimentar a chama da fé como legítimos sucessores de 
Godofredo de Bouillon, Pai fundador da Ordem. Como 
na visita ad limina, os Tenentes ouvem do Papa pala-
vras e orientações. Este ano o Papa os recebeu como 
filhos e disse aos Tenentes durante a audiência, formal 

EM ROMA, NOSSA LUGAR TENENTE 
REPRESENTOU A TODOS NÓS

na Sala Clementina: “Vocês estão de certa forma em casa 
já que cuidam da Terra Santa”. É sublime o momento do 
encontro do Lugar Tenente com o Papa. Naquele mo-
mento, com as restrições de tempo e de agenda o Papa 
toca, abençoa e troca palavras com cada Tenente. Com 
alguns fica mais tempo com outros menos. O que o 
Papa terá falado com cada Tenente? Nunca saberemos. 
Não há segredo imposto por norma mas, por via de re-
gra, é um momento e uma experiência de cada Lugar 
Tenente e o Servo dos Servos de Deus, que ali está em 
Roma, junto de Pedro. O momento de Isis Penido com 
o Papa foi um momento da filha com o Pai, momento 
de renovação dos votos de fidelidade a Deus e à Igre-

“FORAM DIAS DE INTENSOS E EXAUSTIVOS 
trabalhos, mas valeu à pena”, assim a Lugar Tenente da 
Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém Rio 
de Janeiro Brasil, Dama Comendadora Isis Penido defi-
niu a “Consulta 2018” A Consulta é a reunião principal 
dos Lugares Tenentes de todo o mundo com o Grande 
Magistério (leia matéria na página 4). A Consulta 2018 
aconteceu no centro de convenções do Hotel Crowne 
Plaza San Peters, em Roma, durante os dias 13 e 16 de 
novembro. Os Lugares Tenentes tiveram um jantar de 
boas vindas na noite de 12 de novembro e um coquetel 
de encerramento no Palazzo della Rovere (sede da Or-
dem) no dia 15, dando-se o encerramento oficial na Sala 
Clementina, na manhã de 16 de novembro quando to-
dos foram recebidos pelo Santo Padre. O Papa Francis-
co discursou aos Lugares Tenentes, falou da importân-
cia do trabalho da Ordem em favor da Terra Santa e em 
seguida conversou individualmente com cada um dos 

ja. Foi a coroação do trabalho de Sua Graça a Senhora 
Isis Penido que é de dedicação irretocável à Ordem e ri-
gorosamente intransigente nas atribuições que lhe são 
impostas pela natureza do posto. O momento em que 
o Papa se encontra com os Lugares Tenentes denota a 
importância da Ordem e demonstra a sagrada Tutela 
daquele que inspirado por Deus leva adiante a barca de 
Pedro exercendo pela graça do Espírito Santo o Minis-
tério Petrino. Nossos agradecimentos a Lugar Tenente 
Dama Com. Isis Penido por tão bem nos representar e 
por levar nossa Tenência em tão importante aconteci-
mento. 
Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2018 – Comissão São 
João Paulo II de Comunicação Social.

Consulta 2018: Lugares Tenentes de 
todo o mundo se reuniram em Roma

Lugares Tenentes. Uma benção especial do Romano 
Pontífice encerrou a audiência e a Consulta. Em 2023 os 
Lugares Tenentes serão novamente chamados a Roma. 
Motivo de alegria para a Lugar Tenência do Rio de Ja-
neiro foi já estar colocando em prática muitas das ações 
propostas na Consulta. O Postulantado por exemplo é 
uma dessas boas práticas de Governança. Na Consulta 
entendeu-se que a iniciativa da Lugar Tenente Dama 
Isis Penido de criar o Postulantado para a preparação 
de candidatos a Cavaleiros e Damas deve ser norma 
“erga omnes” ou seja praticada em todas as Tenências 
do mundo. As reuniões de grupo e as sessões plenárias 
começavam as 8:30 após a Missa diária e terminavam 
as 18:30 horas. Foi um momento importante em que a 
Ordem do Santo Sepulcro Rio Brasil se fez presente e 
marcou presença. Nas páginas a seguir mais notícias so-
bre a Consulta. A  foto acima mostra a Dama Isis Penido 
numa das muitas sessões plenárias da Consulta 2018.
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FORMAÇÃO: 
Entendendo a Consulta

A CONSULTA É O MAIS IMPORTANTE ÓR-
GÃO consultivo da Ordem do Santo Sepulcro e 
acontece a cada cinco anos em Roma. Os Lugares 
Tenentes de todos os Países onde a Ordem está pre-
sente são chamados pelo Grande Magistério para, 
de forma deliberativa, traçarem as metas e diretri-
zes para os próximos cinco anos. A Consulta tem a 
prerrogativa de alterar, suprimir e implantar novas 
normas e regras. Somente a Consulta pode, por 
exemplo, alterar os Estatutos e Normativas Gerais, 
respeitada as particularidades de cada Tenência.  

A Consulta teve início na noite de segunda-feira, 
12 de Novembro de 2018, quando os Lugares Tenentes 
e seus acompanhantes foram recepcionados com um 
jantar de boas vindas no Hotel Crowne Plaza San Pe-
ter, em Roma, onde o evento aconteceu. Na ocasião, o 
Grão Mestre, Cardel Edwin O’Brien fez um breve discur-
so, não sem antes exortar os presentes a uma Oração 
especial a Jesus Cristo e a Nossa Senhora da Palestina. 
Uma Orquestra de Câmara executou música barroca 
italiana durante o jantar. No dia 13 de Novembro, no 
Centro de Convenções do Hotel, às 8 horas, a primeira 
Missa foi celebrada em uma Capela especialmente pre-
parada; em seguida, aberta a primeira grande Sessão 
Plenária. O Grão Mestre, Cardeal Edwin O’Brien, pre-
side as Plenárias juntamente com o Governador Geral, 
Cavaleiro Leonardo Visconti Modroni, o Vice Governa-
dor Geral e o Administrador Apostólico do Patriarcado 
Latino de Jerusalém, Arcebispo Pierbatista Pizzaballa. 
Terminada as Plenárias matinais, por volta de meio dia, 

acontece o primeiro intervalo para almoço e às 14 horas 
os trabalhos  recomeçam. Na parte da tarde, os Luga-
res Tenentes são separados em grupos e levados para 
salas de conferência onde discutem e deliberam sobre 
os temas do dia. Cada grupo faz propostas sobre os te-
mas que após são levados as Plenárias para deliberação 
conclusiva. A Consulta tem particularidades interessan-
tes. Segundo informações do Grande Magistério é um 
evento de caráter capitular e resolutivo. Tudo que é al-
terado, criado ou suprimido durante a Consulta só pode 
ser alterado na Consulta seguinte, no caso em 2023 ou 
por motu próprio do Romano Pontíficie. 

A Consulta recebe ampla cobertura dos órgãos de 
imprensa do Dicasterio de Comunicação da Santa Sé, 
imprensa especializada e imprensa convencional. Cerca 
67 jornalista estiveram cobrindo o evento e trasmitindo 
as matérias para seus veiculos através de um centro de 
imprensa criado para atender os profissionais. Como 
o Grão Mestre é Norte Americano, o idioma inglês é o 
usado durante a consulta. Cabines com tradutores jura 
mentados pela Santa Sé fazem a tradução simultânea 
para cada idioma dos Lugares Tenentes presentes. Cada 
Lugar Tenente recebe um equipamento de áudio onde  
o que é falado é traduzido de pronto para seu respectivo 
idioma. Antes dos trabalhos se iniciarem a cada manhã 
uma Missa é celebrada. A cada dia Lugares Tenentes 
que tem o trabalho destacado são escolhidos para faze-
rem as leituras. A Lugar Tenente Rio Brasil, Dama Com. 
Isis Penido fez a leitura da Missa de Encerramento da 
Consulta, no dia 16 de novembro. À noite, após o tér-

mino dos trabalhos os Lugares Tenentes e seus acom-
panhantes são convidados para eventos especiais pre-
parados para a Consulta. Na noite de 13 de Novembro 
por exemplo, um concerto de música sacra foi realizado 
na Basilica da Santa Cruz em Jerusalém em Roma. Uma 
Orquestra Sinfônica, 1 tenor e 4 sopranos executaram a 
obra “Exsulte T Oratorio della Resurrezione”. A peça foi 
escolhida pelo Grão Mestre. A apresentação foi emocio-
nante. Os cantores foram acompanhados por um coral 
de 60 vozes. A acústica perfeita da Basilica da Santa 
Cruz com séculos de história levou os presentes a um 
verdadeiro estado de graça. Através do canto abordou 
a morte e ressurreição de Cristo, abordando o amor da 
Virgem Maria pelo Senhor. 

Na noite de 15 de novembro houve um coquetel 
no histórico Palazzo della Rovere, Sede da Ordem, no 
Vaticano. O Pallazo tem mais de 500 anos é uma jóia 
da arquitetura antiga. Reconhecida pelo Grande Ma-
gistério como uma da mais ativas Lugares Tenentes de 
todo o mundo, a Dama Com. Isis Penido, Lugar Tenen-
te da OESSJ Rio Brasil teve papel relevante na Consul-
ta. Muito do que agora está se tornando norma consig-
nada já vem sendo implementada no Rio de Janeiro. 
A Lugar Tenente, preocupada com a necessidade de 
preparar os candidatos a Cavaleiros e Damas criou  por 
exemplo o Postulantado. Todo candidato que preten-
de ser investido, após indicado, necessita passar por 
um ano de Postulantado. 

No Postulantado, o postulante a Cavaleiro ou 
Dama participa de Palestras, encontros de formação, 
Missas, Retiro, etc. Os Postulantes são instados a lerem 
o Livro do Monsenhor André Sampaio, Prior da Ordem 
Rio, para conhecerem profundamente a história de 
nossa instituição que tem cerca de 1.000 anos. O Pos-
tulantado foi muito elogiado e considerado necessário 
pela Consulta. Agora a idéia de nossa Lugar Tenente 
tornar-se-á regra para as Tenências do mundo todo que 
implantarão seus Postulantados nos moldes do exis-
tente na Tenência Rio Brasil. A Dama Isis Penido como 
sempre, tem tido longas conversas com o Governador e 
com os altos dignatários da Ordem. 

Durante o jantar de recepção aos Tenentes, ela e 
o Governador Leonardo Mondroni conversaram lon-
gamente sobre assuntos relevantes para a Ordem in-
clusive sobre a jurisdição territorial das Tenências do 
Brasil e a necessidade da criação de outras, dadas as 
dimensões continentais do País. A Dama Isis Penido 
tem dialogado com o Administrador Apostólico do Pa-
triarcado Latino de Jerusalém, Arcebispo Pizzaballa, 
com o Grão Mestre, Sua Eminência, Cardeal O’Brien, 
com o Lugar Tenente Geral, Cavaleiro Borromeu, com 
o Chanceler Geral, Alfredo Bastianelli, entre outros. 
Cerca de 46 Lugares Tenentes do mundo todo estão 
presentes na Consulta: Países como Estados Unidos, 
Rússia, Austrália, Croácia, Gibraltar, Itália, Espanha, 
França, Colômbia, Brasil, Nações Européias, Africa-

nas, Asiáticas marcaram presença. Atualmente dentre 
os Lugares Tenentes, 11 são Damas. Os Lugares Te-
nentes vieram acompanhados de esposas, esposos ou 
acompanhantes. No caso da Lugar Tenente Dama Isis 
Penido, sua Assessora Especial, Dama Eliana Moura a 
acompanhou. Para os acompanhantes um programa 
cultural diário é preparado. Por exemplo, a Dama Elia-
na Moura e os demais acompanhantes foram levados 
para uma visita privada a Capela Sistina, no Palacio 
Apostólico e outros locais do Vaticano. 

A Lugar Tenente, Dama Isis Penido trouxe consigo 
exemplares impressos do “Pedras Vivas”, informativo 
da Ordem que com as atividades da Tenência Rio Brasil 
no primeiro semestre de 2018. O Informativo foi muito 
elogiado assim como as ações de comunicação implan-
tadas pela Lugar Tenente. O Administrador Apostóli-
co do Patriarcado Latino de Jerusalém, Arcebispo Pier 
Pizzaballa, concedeu entrevista para o Canal da Lugar 
Tenecia Rio onde afirmou que ‘’Dama Isis Penido está 
fazendo um rico trabalho de propagação da fé e da Or-
dem através da comunicação; sem deixar de levar a Or-
dem ao povo de Deus; uma Igreja que vai as pessoas, 
como deseja o Papa Francisco, é o que tem feito Dama 
Isis. Apenas a Lugar Tenente Rio Brasil, Dama Com. Isis 
Penido e a Tenência do Leste dos Estados Unidos leva-
ram Assessores de Imprensa. O Cavaleiro Dauro Macha-
do, Jornalista, tem ainda atendido sempre por determi-
nacao da Lugar Tenente, a outros Lugares Tenentes que 
necessitam. 

Encerrando a Consulta, os Lugares Tenentes e seus 
acompanhantes foram  recebidos em audiência priva-
da no Palácio Apostólico (Sala Clementina), pelo Santo 
Padre. O Papa Francisco deu Benção Apostólica indivi-
dual aos Tenentes e acompanhantes, além de receber 
do Grande Magistério uma resenha provisória dos tra-
balhos da Consulta.

“Dama Isis Penido está 
fazendo um rico trabalho 
de propagação da fé e 
da Ordem através da 
comunicação; sem deixar 
de levar a Ordem ao povo 
de Deus; uma Igreja que 
vai as pessoas, como deseja 
o Papa Francisco, é o que 
tem feito Dama Isis”.

Administrador Apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém

ARCEBISPO PIER PIZZABALLA



6          INFORMATIVO BIMESTRAL PEDRAS VIVAS  |   NOVEMEBRO  A DEZEMBRO 2018 OESSJ RIO DE JANEIRO BRASIL          7+ +

Comissões Atuando Espiritualidade
ORDEM REALIZA A TERCEIRA MISSA 
NO HOSPITAL DO SOCORRINHO

RETIRO ESPIRITUAL DA ORDEM RIO 
BRASIL FOI EXITOSO E ENRIQUECEDOR

NA TARDE DE 18 DE OUTU-
BRO DE 2018, aconteceu mais 
uma Missa no Hospital Socorrinho, 
que cuida de pacientes com Alzhei-
mer. O Socorrinho é uma instituição 
filantrópica ligada a Santa Casa e lo-
calizada no bairro do Caju. A Ordem 
tem apoiado o Hospital do Socor-
rinho de todas as formas, inclusive 
promovendo a celebração da Santa 
Missa uma vez por mês no local. O 
Cavaleiro Presbítero, Padre Omar 
foi o celebrante da Missa, a terceira 

A ORDEM EQUESTRE DO SANTO SEPULCRO de 
Jerusalém Rio Brasil realizou seu Retiro Anual. O even-
to aconteceu no sábado e domingo, 20 e 21 de outubro 
de 2018. Organizado pelo Cavaleiro Comendador Luiz 
Carlos Pugialli, Cerimoniário Leigo da Ordem, sob a 
supervisão da Lugar Tenente, Dama Comendadora Isis 
Penido e do Prior Monsenhor André Sampaio, o Retiro 
começou as 8 horas com a chegada dos Cavaleiros e Da-
mas na Escola Americana Our Lady of Mercy, no bair-
ro de Botafogo. Um café da manhã compartilhado foi 
servido e logo os presentes receberam as boas vindas 
da Lugar Tenente que abriu oficialmente os trabalhos. 
O Cavaleiro Vítor  Pereira, Secretário Geral da Ordem 
e Advogado especializado em direito Canônico foi o 
primeiro palestrante e sua palestra teve como tema 
“Igreja, Comunidade de Fé.” A segunda palestra foi do 
Monsenhor André Sampaio, Prior da Ordem, Mestre e 
Doutor em Direito Canônico, Diplomata da Santa Sé, 
Professor da PUC Rio e autor do mais importante livro 
em português sobre a Ordem. Monsenhor André falou 
sobre a Ordem, sua história e sua espiritualidade. Ter-
minada a brilhante palestra aconteceu o intervalo para 
almoço. Na parte da tarde, retomados os trabalhos, os 
Cavaleiros e Damas receberam o Grão Prior da Ordem, 
Cardeal Dom Orani Tempesta. Sua Eminência discorreu 
por 40 minutos sobre o papel da Ordem na Igreja, so-
bre a importância dos Retiros além de ter conversado 
pessoalmente com cada um dos presentes. O Cavaleiro 
Com. Luiz Carlos Pugialli falou em seguida, apresen-
tando a proposta do calendário de eventos da Ordem 

para 2019, previamente aprovado pela Lugar Tenente. 
O Monsenhor Sérgio Costa Couto, Cerimoniário Pres-
bítero da Ordem foi o próximo palestrando e proferiu 
uma esclarecedora palestra sobre sepulcros, com base 
em textos de Santo Agostinho. Monsenhor Costa Couto 
como sempre foi muito brilhante. Por volta de 16 horas 
um novo intervalo ocorreu para o café. A última palestra 
do dia aconteceu na Igreja de Nossa Senhora da Mise-
ricórdia, no interior da Escola. Monsenhor André que é 
Capelão da Escola e Pároco ministrou uma palestra ex-
tremamente elogiada: “A Missa explicada.” Na palestra 
o Prior explicou o significado de cada parte da Missa, as 
liturgias, os sinais, as preces, os ritos, enfim, uma verda-
deira aula magna. Após a palestra de Monsenhor André 
Sampaio, aconteceu a recitação do Terço pelo Cavaleiro 
David Bravo. O Cavaleiro David tem enorme devoção 
Mariana e é o responsável pelo “Terço na Praça”, um 
dos mais bonitos e inspiradores ministérios da Igreja 
Católica no Brasil. Após o terço o primeiro dia do Retiro 
foi encerrado. No domingo, 21 de outubro, o segundo 
dia do Retiro começou com café da manhã. Às 9 horas 
aconteceu a abertura com a  Liturgia das Horas. Após as 
Laudes, a Lugar Tenente da Ordem no Rio, Dama Com. 
Isis Penido foi a palestrante. Sua esperada palestra foi 
muito elogiada e muito útil já que nela a Lugar Tenen-
te explicou as peculiaridades da Ordem, sua estrutura, 
hierarquia e serviço. A Lugar Tenente ressaltou a impor-
tância do trabalho da Ordem para os Cristãos da Terra 
Santa. Isis Penido pediu aos Cavaleiros e Damas que 
tenham em mente sempre que, “pertencer à Ordem é 
acima de tudo trabalhar pelo próximo”. Após a palestra, 
o Prior da Ordem celebrou uma linda e solene Missa de 
encerramento do Retiro na Igreja de Nossa Senhora da 
Misericórdia, localizada no interior da Escola America-
na. A Missa celebrada por Monsenhor André Sampaio 
foi, como sempre, rica e abundante em fervor, louvor e 
muita emoção. O Retiro foi considerado muito bom por 
todos que participaram.  Estiveram presentes no Retiro 
os Cavaleiros: Luiz Carlos Pugialli, Vitor Pereira, Gilson 
Araújo, Henrique Lima, Luiz Guilherme Rodrigues, Sér-
gio Antônio De Paula Almeida, Dauro Machado, David 
Bravo, José Luiz Lira, Cavaleiros Presbiteros, Monse-
nhores André Sampaio e Sérgio Costa Couto. Estiveram 
presentes as Damas: Isis Penido, Eliana Conzo Coelho 
Moura, Amância Matos, Luiza Gazola, Regina Ximenes, 
Almerinda Mendes e Paula Lemos Leite. Postulantes a 
Cavaleiros e Damas em fase de preparação para serem 
Investidos em 2019 também compareceram.

já celebrada. O apoio ao Socorrinho 
está sob a responsabilidade da Co-
missão Madre Tereza de Calcutá, ór-
gão da OESSJ presidida pela Dama 
Vera Botrel Tostes. A Lugar Tenente 
da Ordem, Dama Com. Isis Penido, 
sua Assessora, Dama Eliana Conzo 
Coelho Moura e a Dama Vera Tostes 
estiveram presente na Santa Missa 
assim como o Cavaleiro José Luiz 
Lira. Depois todos participaram de 
atividades de interação junto aos in-
ternos. DEUS LO VULT.



8          INFORMATIVO BIMESTRAL PEDRAS VIVAS  |   NOVEMEBRO  A DEZEMBRO 2018 OESSJ RIO DE JANEIRO BRASIL          9+ +

DEVOÇÃO: 
ORDEM COMEMOROU O DIA DE NOSSA 
SENHORA DA PALESTINA COM MISSA NA 
IGREJA DO SANTO SEPULCRO

FÉ E AUXILIO AO 
PRÓXIMO: 
ORDEM TEVE MISSA NO 
DIA 4 DE NOVEMBRO 
E PARTICIPOU DA 
DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA 
MANHÃ AOS MORADORES 
DE RUA DO CENTRO.

O DIA 27 DE OUTUBRO É CONSAGRADO a 
Nossa Senhora da Palestina, Padroeira e Patrona da 
Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém. Nos 
mais de 30 países onde a Ordem está presente, no Pa-
triarcado Latino de Jerusalém e na Sede do Grande Ma-
gistério, em Roma, comemorações são realizadas para 
marcar a importante data. O Dia de Nossa Senhora da 
Palestina é dia de indulgência plenária para os mem-
bros da Ordem. A Lugar Tenência do Rio de Janeiro re-
alizou uma Missa Solene na Igreja do Santo Sepulcro, 
em Madureira. A Missa contou com a presença de Pa-
dres e foi conduzida pelo Monsenhor André Sampaio, 
Prior da Ordem no Rio de Janeiro. Damas e Cavaleiros 
estiveram presentes agradecendo as graças recebidas 
por intercessão de Nossa Senhora da Palestina, prote-
tora da Terra Santa e Padroeira da Ordem. O Cerimo-
niário Luiz Carlos Pugialli incumbiu-se de forma muito 
exitosa de registrar em fotos os momentos da Missa e 
a arquitetura da Igreja, uma das mais bonitas da Arqui-
diocese do Rio de Janeiro (veja as fotos no Álbum). A 
Lugar Tenente da Ordem Equestre do Santo Sepulcro, 
Dama Isis Penido afirmou que a data é muito signifi-
cativa para os Cavaleiros e Damas e pediu as bênçãos 
de Nossa Senhora da Palestina. Em outras cidades do 
País, onde existem Cavaleiros e Damas, Missas serão 
realizadas ao longo do dia.

A MISSA MENSAL DA ORDEM FOI REALIZADA 
no dia 4 de novembro de 2018, na Igreja de Nossa Se-
nhora do Carmo da Antiga Sé. Celebrada pelo Padre Sil-
mar Fernandes, a Missa acontece às 11 horas no primei-
ro domingo de cada mês. Estiveram presentes na Missa 
os Cavaleiros Luiz Carlos Pugialli (Cerimoniário Leigo) e 
a Dama Eliana Moura (Assessora da Lugar Tenente).A 
Sede da Ordem fica localizada no segundo andar da 
histórica Igreja da Antiga Sé. Após a Missa, a Ordem, a 
Toca de Assis e a Pastoral da Igreja oferecem um café 
da manhã aos moradores de rua do centro da cidade. 
O Padre Silmar Fernandes, Pároco da Igreja de Nossa 
Senhora do Carmo da Antiga Sé foi o Celebrante.

EXORTAÇÃO:

“Nós somos guardiões 
do túmulo vazio. Nós 
somos guardiões 
do maior milagre 
da história, a 
Ressurreição.”

Nós somos os Cavaleiros e Damas 
da Ordem do Santo Sepulcro, 
estejamos prontos a trabalhar pela 
Ordem e a cumprir nossa nobre 
missão com o Cristo Rei. 

DEUS LO VULT.
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Comendador Luiz Carlos Pugialli

AGENDA DEZEMBRO

C E R I M O N I A L  L E I G O

FESTA DA UNIDADE
Catedral – Cel. Cardeal Orani Tempesta

MISSA DA ORDEM
Igreja Den. Sra. do Carmo da Antiga Sé
Café da manhã à população de rua.

REUNIÃO DO CONSELHO 
E COMISSÕES
Sede da Arquidiocese  –  6º andar, Glória - RJ.

MISSA DE NATAL 
NO SOCORRINHO
Hospital N. Sra. do Socorro  –  
“Socorrinho”, Caju - RJ

6º ANDAR
Lançamento dos 
Selos pelo Correios 
30 anos de Ordem

PALÁCIO 
SÃO JOAQUIM
Missa de Natal

PALÁCIO 
SÃO JOAQUIM
Entrega do Prêmio 
“Amigos da Ordem”

PALÁCIO 
SÃO JOAQUIM
Coquetel de 
Confraternização e 
Amigo Oculto

FESTA DE NATAL DA ORDEM

01/12

02/12

11/12

19/12

17/1217/12

11h

18h

15h

18h 19h30 20h30 20h30

08h

30 ANOS DE ORDEM NO RIO DE JANEIRO: 
SELO COMEMORATIVO SERÁ LANÇADO 
DIA 17 DE DEZEMBRO

O ANO DE 2018 TEVE ESPECIAL 
significado para a Ordem Esquestre do 
Santo Sepulcro de Jerusalém. Em 2018 
comemora-se 30 anos de atividades da 
Lugar Tenência Rio de Janeiro, Brasil. Vá-
rios eventos foram realizados para marcar 
3 décadas de Ordem no Rio de Janeiro. 
Em maio por exemplo, a Investidura foi 
ainda mais especial já que contou com 
a presença do Grão Mestre Cardeal 
Edwin O´Brien que presidiu a solenida-
de. Além do Grão Mestre, o Governa-
dor Geral, Cavaleiro Leonardo Visconi 
Modroni e o Chanceler Geral, Cavaleiro 
Alfredo Bastianelli estiveram visitando 
o Brasil. Foi um momento marcante que 
sem dúvida marcou este ano do trintená-
rio. No dia 17 de dezembro, às 18 horas, 
acontecerá o lançamento de dois Selos 
postais em comemoração ao aniversário. 
A Lugar Tenente, Dama Com. Isis Penido, 
afirmou que para ela é uma honra ocu-
par o posto justamente no ano em que a 
Ordem completa 30 anos de atividade e 
que os Selos marcarão de forma irreto-
cável este momento tão significativo. Isis 
Penido rendeu homenagens a todos os 
Lugares Tenentes que antecederam: Gil-
son Araújo, Gustavo Capanema, Gustavo 
Miguez de Melo e Thereza Frering, todos,  
segundo ela, importantes na história da 
OESSJ no Rio de Janeiro.

A ORDEM AGRADECE AOS AMIGOS
Benfeitores receberão Medalha “Amigos da Ordem”

MOMENTO QUE TAMBÉM PROMETE SER AUSPICIOSO 
em 17 de dezembro vindouro será a entrega de “Mérito de Benemerên-
cia” as pessoas (Cavaleiros, Damas e não Investidos) que mostraram-se 
“amigos da Ordem”, dedicando com destacada atuação em favor da 
Entidade e seus objetivos. A escolha daqueles que receberão a láurea 
foi feita de forma democrática. A Lugar Tenente submeteu ao Conselho 
alguns nomes que foram ratificados. O Conselho por sua vez sugeriu no-
mear também até que a lista final fosse pré-aprovada para ratificação 
da Senhora Lugar Tenente Dama Com. Isis Penido. Brevemente a Lugar 
Tenente divulgará o nome dos agraciados. A Ordem depende do talento 
voluntário de seus membros e apoiadores para atingir seus objetivos e 
cumprir sua sagrada missão.
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ORDEM NO MUNDO:
IMAGENS MARCANTES 
DA CONSULTA 2018

A Lugar Tenente Dama Com. Isis Penido com Sua Santidade,
Papa Francisco, em audiência concedida por ele aos Lugares
Tenentes na Sala Clementina. A Dama Isis Penido teve oportu-
nidade de receber a benção Apostólica.

A Dama Eliana Moura também esteve com o Santo Padre na
audiência que Sua Santidade concedeu aos Lugares Tenentes
e acompanhantes.

Dama Com. Isis Penido, Lugar Tenente da OESSJ Rio Brasil e
sua Assessora Especial Eliana Moura junto do Cardeal Edwin
O´Brien, Grão Mestre da Ordem e Presidente da Consulta.

A Lugar Tenente a Dama 
Eliana e o Lugar Tenente 
de Portugal Nuno Van 
Uden após jantar no 
Hassler Rome oferecido 
pelo Lugar Tenente 
de São Paulo, Manoel 
Almeida, e a esposa 
Dama Thereza.

Velhos amigos: Dama Com. Isis Penido e o Arcebispo Pierba-
tista Pizzaballa, Administrador Apostólico do Patriarcado
Latino de Jerusalém.

Dama Isis Penido com o Vice-Ministro da Defesa da Itália e
com o Assessor do Presidente Italiano, durante o coquetel de
encerramento da Consulta no Palácio La Rovere.

A Lugar Tenente Dama Com. Isis Penido e Dama Eliana Moura junto do Governador, Visconti Modroni e a esposa. A Lugar Tenen-
te teve com ele proveitosos diálogos sobre a Ordem.

Jantar em homenagem a Lugar Tenente no Palácio Caetano,
residência oficial do Embaixador do Brasil junto a Santa Sé, 
com Luiz Felipe Mendonça e esposa Embaixatriz Ruth. O jan-
tar foi surpresa preparada para Lugar Tenente pela 
Dama Eliana Moura.
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Palavras do Papa aos Lugares Tenentes 
da Ordem do Santo Sepulcro na 
audiência privada a eles concedida

“Aqui no Vaticano, vocês se encontram, de certa forma, em 
casa, enquanto a sua antiga Instituição pontifícia está sob 
a proteção da Santa Sé. Desde a última Consulta, a Ordem 
contou com o aumento do número de seus membros, a ex-
pansão geográfica, a assistência material à Igreja na Terra 
Santa e o número de peregrinações dos seus membros. 
Agradeço-os por apoiar programas de utilidade pastoral e 
cultural e encorajo-os a continuar seu compromisso, junta-
mente com o Patriarcado Latino, sobretudo por enfrentar 
a crise de refugiados, que levou a Igreja a dar uma respos-
ta humanitária significativa nos últimos cinco anos”. É um 
bom sinal, que suas iniciativas no campo da formação e da 
assistência no campo da saúde, estejam abertas a todos, 
assim vocês ajudam a aplainar o caminho para o conheci-
mento dos valores cristãos, a promoção do diálogo inter-re-
ligioso, o respeito mútuo e a mútua compreensão. Vocês são 

chamados a pôr ao centro e como objetivo final das suas 
obras, o amor evangélico ao próximo, a fim de testemunhar, 
em todos os lugares, a bondade e o cuidado de Deus por to-
dos. A admissão na Ordem de bispos, sacerdotes e diáconos 
não deve  ser uma honra, mas faz parte do seu serviço pas-
toral de ajudar os que têm responsabilidades, proporcionan-
do momentos de oração comunitária e litúrgica, formação 
espiritual permanente e catequética para o crescimento de 
todos os membros da Ordem. Na sua obra de ajuda mate-
rial às populações tão severamente provadas, peço-lhes que 
se lembrem sempre deles na oração, invocando constante-
mente Nossa Senhora, que vocês veneram como “Nossa Se-
nhora da Palestina”. Ela é a mãe zelosa e a ‘Ajuda dos cris-
tãos’, para os quais obtém do Senhor a força e a consolação 
na tristeza. Invoquemos a intercessão de Maria pela Igreja 
na Terra Santa e no Oriente Médio”. 

Fonte: Vatican News.

Ao agradecer toda a família de Cavaleiros e Damas, provenientes de diversas partes do mundo, pelas inúmeras ativida-
des espirituais e caritativas, que realizam em prol dos povos da Terra Santa, Francisco disse: 

“SE Dama de Comenda Dra. Isis Penido, Lugar Tenente do Rio de Janeiro e que-
rida amiga, agradeço imenso esta sua extraordinária comunicação que me leva 
a repetir dizendo que a escolha da sua Pessoa para Lugar Tenente não pôde ter 
sido melhor por todas as razões. A escolha que o Grao mMagistério fez que Vos-
sa Excelência proferisse uma das leituras da Missa de encerramento da Consulta, 
nao quer dizer senão um reconhecimento justíssimo pelo trabalho e dedicação à 
Ordem desde a primeira hora. Peço que dê os meus mais sinceros cumprimentos 
à Dama sua acompanhante, Eliana Moura sempre tambem de uma grande dis-
ponibilidade. Faço os maiores votos para que a consulta atinja todos os seus ob-
jectivos e rezo a Nossa Senhora da Palestina para que tenhamos Dra Isis Penido 
por muitos e muitos anos. Querida amiga, a audiência com Sua Santidadede é a 
grande ambição de qualquer Lugar Tenente e neste caso durante a consulta é par-
ticularmente útil e muito mais intetesssnte. Conheço quase familiarmente esses 
magníficos espaços e a nossa Ordem. Ela é a responsável pela enorme melhoria 
das pessoas na Terra Santa. Um enorme abraço Amigo João.”

Com essa bonita mensagem, o Conde de Rezende, membro vitalício e hono-
rário do Grande Magistério consignou a positiva e ativa participação da Dama 
Com. Isis Penido na Consulta. Observou-se no evento o elevado grau de apreço 
e respeito pela Lugar Tenente Rio Brasil pelo Grande Magistério. Importante 
ressaltar que o Conde de Rezende tem tanta importância no alto comando da 
Ordem que, vencido seu tempo no Grande Magistério ele foi convidado a per-
manecer como membro Honorário e consultivo.

Exma. Dama de Comenda Isis Penido, Lugar-Tenente do Santo Sepulcro. Este 
ano de 2018 foi especialmente significativo para a Senhora, nossa amada Co-
mendadora, e para toda nossa Lugar Tenência. Em Maio houve o importante en-
contro das Lugares Tenências da América Latina na Argentina que contou com 
a visita do Grão-Mestre Cardeal O’Brien e também de outros célebres membros 
do Grande Magistério do Santo Sepulcro. Da Argentina, o Eminentíssimo Car-
deal e sua comitiva vieram para o Rio de Janeiro, onde foram magnificamente 
recepcionados, brilhando mais uma vez a estrela da Senhora que com o indis-
pensável auxílio dos demais membros de nossa tão dileta Ordem, acolheu tão 
dignamente nossos ilustres visitantes. E, para coroar esta histórica visita, foi ce-
lebrada inesquecível e solene cerimônia de investidura dos novos Cavaleiros e 
Damas do Santo Sepulcro. Enfim, chegados agora ao desfecho do ano de 2018, 
V. Exa. parte mais uma vez em missão, a mais importante desde que assumiu 
nossa Lugar Tenência. Tendo a Excelentíssima Dama sido convidada para parti-
cipar da quinquenal Consulta da Ordem do Santo Sepulcro, principal órgão con-
sultivo da Ordem, não poderíamos deixar de ofertar a V. Exa. os nossos votos 
de uma boa viagem e, sobretudo, de um proveitoso encontro, especialmente, 
porque nele será debatido a missão do Lugar-Tenente dentro da Ordem. Que a 
Senhora esteja convicta de que estaremos todos unidos em oração implorando 
as luzes do Espírito Santo e o maternal auxílio da Virgem Santíssima da Palesti-
na sobre nossa amada Lugar Tenente. Que Nossa Senhora da Palestina possa 
vos ajudar a “servir o Senhor em santidade e justiça” neste singular encontro da 
nossa amada Ordem. 

Fidelíssimo, David de Amorim Bravo, Cavaleiro do Santo Sepulcro.

DE S.E. CONDE DE 
REZENDE 

PARA S. E. LUGAR 
TENENTE DAMA COM. 
ISIS PENIDO

DE CAVALEIRO 
DAVID BRAVO 

PARA S. E.LUGAR 
TENENTE DAMA COM. 
ISIS PENIDO

PARA A ORDEM
Mensagens 
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